
 

 

 

Urząd Gminy w Lubinie  
ul. Księcia Ludwika I 3  
59-300 Lubin  
 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  (SZAMB),  

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
 

                       

             
 

  

                         

  

  
 

 

 

  
 

   

   

  

 

 
 

 

 

 

 

   

 

  

                  

  

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                  

  

 

 
 

 

 

  

            

 
  

 
 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) 

FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ zarządca      □ najemca 

□ inna (wskazać jaka) …………………………………………………………………………..…………….. 

1)
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ 

DOTYCZY ZGŁOSZENIE 

1)
ADRES KORESPONDENCYJNY 

1)
NUMER TELEFONU 

1)
ADRES MAILOWY 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA 
2)

NIERUCHOMOŚCI 

□ mieszkalny 

□ usługowy 
□ przemysłowy 
□ inny (wskazać jaki) ………………………………… 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
2)

KANALIZACYJNEJ 

□ Tak 

□ Nie 

SPOSÓB ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
(dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

1. □ zbiornik bezodpływowy (szambo) 

3
Pojemność zbiornika [m ] 

Technologia wykonania zbiornika 
2)

(materiał) 

□ kręgi betonowe 
□ metalowy 
□ poliestrowy 
□ zalewane betonem 
□ inna ………………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
2)

opróżnianie zbiornika bezodpływowego? 
□ Tak 

□ Nie 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości 

Częstotliwość opróżniania zbiornika 

(m³ na tydzień/miesiąc/rok) 
…….. / …………... / ……………...… / …………….. 

m³  / ilość w tyg. / ilość w miesiącu / ilość w roku 

Data ostatniego wywozu nieczystości 
ciekłych 



 

 

   

 

  
 

 

   

  

  

   

   

   

  
 

  

 

 

  

                  

  

 
 

  

 

  

            

  

 
 

  

  

 

 

 

 

2. □ przydomowa oczyszczalnia ścieków 

3 2)
Przepustowość oczyszczalni [m /dobę] 

3
□ do 5 m /dobę 

3
□ powyżej 5 m /dobę 

2)
Typ przydomowej oczyszczalni 

□ mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 
□ mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 
□ inna (jaka) …………………………………………. 

2)
Czas funkcjonowania oczyszczalni 

□ cały rok 
□ okresowo (podać okres) …………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie osadnika w instalacji 

2)
przydomowej oczyszczalni ścieków? 

□ Tak 

□ Nie 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości 

Częstotliwość wywozu osadu 
(m³ na tydzień/miesiąc/rok) 

…….. / …………... / ……………...… / …………….. 
m³  / ilość w tyg. / ilość w miesiącu / ilość w roku 

Data ostatniego wywozu nieczystości 
ciekłych 

Uwagi: 

Data wypełnienia Czytelny podpis 

1)   podanie  danych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  brak  ich  podania  uniemożliwi  ewentualny  kontakt  Urzędu  w  związku  ze  złożonym  zgłoszeniem  
2)   zaznaczyć  odpowiednie  

Informacji udziela Referat Gospodarki  Komunalnej i  Ochrony Środowiska,  nr tel. 76 84 03 186.  

W przypadku  zmiany danych zawartych w  zgłoszeniu, właściciel  jest  obowiązany złożyć nowe  
oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.  
 

Informacja:  
 

Zgodnie z  art. 3 ust. 3 pkt  1 i  2 ustawy  z  dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i  porządku w  gminach (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1297 z  późn. zm.)  gminy  mają obowiązek  
prowadzenia ewidencji:  

1)  zbiorników  bezodpływowych w  celu  kontroli  częstotliwości  ich opróżniania oraz  w  celu  
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,  

2)  przydomowych oczyszczalni  ścieków  w  celu kontroli  częstotliwości  i  sposobu pozbywania się  
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci  kanalizacyjnej.  

W myśl  art.  6  ust. 1  ustawy, właściciel,  który  pozbywa się nieczystości  ciekłych z  terenu  
nieruchomości  gromadzonych w  zbiorniku bezodpływowym  lub osadów  z  przydomowej  oczyszczalni  
ścieków, jest  obowiązany  do udokumentowania  w  formie umowy  korzystanie z  takich  usług  poprzez  
okazanie takiej  umowy  oraz  dowodów  uiszczania opłat  za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów  
itp.).  

 

W przypadku  niezłożenia ww.  druku Wójt  Gminy Lubin będzie  zobowiązany do  
przeprowadzenia kontroli posesji  w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.  



 

 

 

Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  

Do zgłoszenia do  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  (szamb),  przydomowych  
oczyszczalni  ścieków  

Zgodnie z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  

2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016  r.  w  sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku  

z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich danych  oraz  

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO)  ,informujemy że:  

  Administratorem  Pani/Pana  danych osobowych jest:  Wójt  Gminy  Lubin, ul.  Księcia 

Ludwika I  3,  59-300 Lubin, tel.  76  840 31  00.  

  W  sprawach  związanych  z  Pani/Pana danymi  osobowymi  proszę kontaktować się   

z  Inspektorem  Ochrony  Danych (IOD),  iod@ug.lubin.pl,  

  Pani/Pana dane  osobowe będą  przetwarzane w  celu prowadzenia ewidencji  zbiorników  

bezodpływowych oraz  przydomowych oczyszczalni  ścieków.   

  Podstawą przetwarzania  danych osobowych jest art.  6  pkt.1 lit.  c  RODO  - przetwarzanie 

jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na  administratorze, 

zgodnie z   ustawą z  dnia 13 września 1996  r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku   

w  gminach,  art.  6  pkt.  1  lit.  a RODO  - osoba,  której  dane  dotyczą wyraziła zgodę  na  

przetwarzanie swoich danych osobowych w  jednym lub  większej  liczbie określonych 

celów.   

  Odbiorca  lub  kategorie odbiorców:  Podmioty  upoważnione na podstawie zawartych 

umów  powierzenia oraz  uprawnione na mocy  obowiązujących przepisów  prawa.  

  Pani/Pana dane  osobowe będą  przetwarzane przez  okres niezbędny  do  realizacji  celu 

przetwarzania, oraz  przez  okres wynikający  z  przepisów  w  sprawie instrukcji  

kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz  instrukcji  w  sprawie organizacji   

i  zakresu  działania archiwów  zakładowych.  

  Na każdym  etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje  Pani/Panu  prawo do:  

 sprostowania (poprawienia) danych,  

 ograniczenia przetwarzania danych,  

 dostępu do  danych (w  tym  kopii  tych danych),  

 wniesienia skargi  do  organu  nadzorczego tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych 

Osobowych, ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa,  

  W  związku z  przetwarzaniem danych na podstawie art.  6  ust.  1 lit.  c  RODO,  nie 

przysługuje Pani/Panu prawo do:  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na  zasadach 

określonych w  art.  21  RODO  

 usunięcia danych,  

 przenoszenia danych osobowych, o którym  mowa w  art.  20  RODO.  

  Pani/Pana dane  osobowe nie będą  poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji,  w  tym  również  profilowaniu.  

  Pani/Pana dane  osobowe nie będą  przekazywane do państw  trzecich.  
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	Do zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

